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1. Określenie przedmiotu i zakresu wyceny 

 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość, położona w miejscowości Terka, gmina Solina z/s  

w Polańczyku, powiat leski, województwo podkarpackie. 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości prawa własności działki ewidencyjnej nr 117/2  

o powierzchni 0,4378 ha. 

 

2. Określenie celu wyceny 

 

Ustalenie wartości nieruchomości dla postępowania egzekucyjnego. 

 

3. Podstawa wyceny oraz źródła danych o nieruchomości 

 

3.1. Podstawa formalna 

 

Podstawę formalną stanowi postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  

w Lesku Tomasz Klucznik, sygn. akt KM 807/17 z dnia 11 10 2018, powołujące jako biegłego 

do oszacowania nieruchomości rzeczoznawcę majątkowego Wiesława Szpaka. 

 

3.2. Podstawa prawna 

 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

2014, poz. 518 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1446 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz.U. 2016 poz. 1263). 

 

3.3. Źródła danych o nieruchomości 

 

 Oględziny przeprowadzone w dniu 25 10 2018 r. 

 Informacje i materiały zebrane w toku szacowania. 

 „Wycena nieruchomości w gospodarce rynkowej” - Zbigniew J. Boczek 1998. 

 „Ile jest warta nieruchomość” – E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel. Poltext 2004. 

 „Przykłady wycen nieruchomości” – Instytut Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2007. 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny 2008, wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczo-

znawców Majątkowych. 

 Krajowy Standard Wyceny Podstawowy: KSWP „Wartość rynkowa”.  

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny – Nota Interpretacyjna – Zastosowanie podejścia po-

równawczego w wycenie nieruchomości. 

 Program komputerowy „Zawam2015”. 
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4. Ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości 

 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 25 10 2018 r. 

Data stanu praw i rzeczy 25 10 2018 r. 

Data obliczenia wartości nieruchomości według stanu cen 5 11 2018 r. 

Data sporządzenia wyceny: 5 11 2018 r. 

 

5. Opis stanu nieruchomości 

 

5.1. Stan prawny 

 

Działka nr 117/2 stanowi własność Marii Barzyckiej,  

Nieruchomość ujawniona jest w księdze Wieczystej KS1E/00034416/3. Księga prowadzona jest 

przez Sąd Rejonowy w Lesku, szczegółowe zapisy w załączonym elektronicznym odpisie  

z księgi wieczystej. 

 

5.2. Położenie  

 

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 25 10 2018 r. oględzin dokonanych z udziałem komor-

nika Sądowego Przemysława Kubicy, bez obecności dłużniczki, stwierdziłem, że przedmiotowa 

nieruchomość położona jest w peryferyjnej części miejscowości, po lewej stronie drogi grunto-

wej. Działka nr 117/2 posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta, stanowi teren ze 

spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. Od strony północno-wschodniej i południowo-

wschodniej graniczy odpowiednio z utwardzoną żwirem drogą gruntową i drogą ewidencyjną 

bez śladów użytkowania. Z pozostałych stron graniczy z działkami niezabudowanymi.  

 

5.3. Stan zagospodarowania 

 

W oparciu o przeprowadzone oględziny stwierdzam, że działka nr 117/2 stanowi teren z użyt-

kiem RIVa. Nie jest użytkowana rolniczo, widoczne jest postępujące zakrzaczenie.  

 

6. Wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości 

 

Gmina Solina nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Informacje 

dotyczące przewidywanego przeznaczenia terenów, które są przedmiotem opracowania, przed-

stawia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solina”, 

zatwierdzone uchwałą nr XIV/267/2000 z dnia 12.12.2000 r. Rady Gminy Solina. Teren obejmu-

jący działkę nr 117/2, oznaczony jest jako obszar rolny bez prawa zabudowy, oraz częściowo 

jako obszar występowania ochrony środowiskowych siedlisk przyrodniczych.  

 

7. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu  

i sposobu wyceny 

 

Badaniem objąłem odpowiednio okres od roku 2017 do chwili obecnej. W wyniku analizy rynku 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolne, stwierdziłem że 

jest to rynek słabo rozwinięty, zrealizowane były pojedyncze transakcje o znacznie różniących 

się cechach i cenach, dlatego badaniem objąłem obszar powiatu leskiego, w szczególności gminę 

Solina. Rynek wtórny przeważa nad rynkiem pierwotnym, transakcje zawierane są głównie mię-

dzy osobami fizycznymi. Dla potrzeb sporządzenia niniejszego opracowania wykorzystałem 
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transakcje sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym, będące przedmiotem prawa własności. 

Do porównań wybrałem transakcje, które były najbardziej zbliżone do nieruchomości wycenia-

nej, a ceny transakcyjne nie odbiegały rażąco od cen uzyskiwanych na rynku lokalnym. Ceny 

transakcyjne działek niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolnicze wykazywały tendencje 

wzrostowe i mieściły się w granicach od 10585,74 do 47020,10 zł/ha powierzchni działki grun-

towej. Ceny transakcyjne uwzględniały głównie położenie, powierzchnię działki, kształt i topo-

grafię, uzbrojenie, atrakcyjność, dostępność komunikacyjną, co decyduje o możliwościach inwe-

stycyjnych i gospodarowania. Zrealizowane w tym okresie transakcje umożliwiały zastosowanie 

do wyceny podejścia porównawczego.  

Biorąc pod uwagę położenie nieruchomości, w peryferyjnej części miejscowości, oddalonej od 

gminy, stwierdzam, że nieruchomość posiada ograniczone elementy cenotwórcze.  

 

8. Wskazanie rodzaju określanej wartości nieruchomości, wyboru podejścia, metody 

    i techniki szacowania  

 

Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, określiłem wartość rynkową, przy za-

łożeniu optymalnego wykorzystania nieruchomości. Mając na uwadze przepisy prawa, cel wyce-

ny, stan i przeznaczenie nieruchomości oraz stan rynku ustaliłem optymalny sposób użytkowania 

dla nieruchomości, jako kontynuację aktualnego sposobu użytkowania, tj. na cele rolne. Sposób 

optymalnego użytkowania oznacza najbardziej prawdopodobne wykorzystanie nieruchomości, 

które jest fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, ekonomicznie 

opłacalne i zapewniające największą wartość wycenianej nieruchomości. Wartość rynkową nie-

ruchomości określa się bez uwzględniania kosztów transakcji kupna sprzedaży oraz związanych 

z tą transakcją podatków i opłat. Wartość rynkową drzewostanu stanowi najbardziej prawdopo-

dobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych. 

Zgodnie z art. 151 i 153 ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową nieruchomo-

ści stanowi jej przewidywana cena, możliwa do uzyskania na rynku, ustalona z uwzględnieniem 

cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu następujących warunków: 

a) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej i miały sta-

nowczy zamiar zawarcia umowy, 

b) upłynął okres niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania 

warunków umowy. 

Ponieważ występujący obrót rynkowy podobnych nieruchomości, pozwala na zastosowanie po-

dejścia porównawczego, oszacowania wartości rynkowej nieruchomości dokonałem podejściem 

porównawczym, metodą porównywania parami, zgodnie z §4.3., §5 rozporządzenia przywołane-

go w punkcie 3.2 operatu. Obliczeń dokonałem wykorzystując program komputerowy „Za-

wam2015”.  

 

9. Przedstawienie obliczeń wartości rynkowej nieruchomości oraz wyniku wyceny 

 

Dla określenia wartości rynkowej prawa własności działek rolnych, do porównań przyjąłem od-

powiednio pięć zrealizowanych w najbliższym sąsiedztwie transakcji. Odrzuciłem nieruchomo-

ści najbardziej skrajne cenowo i rodzące wątpliwości pod względem atrybutów, które powinna 

spełniać transakcja rynkowa. Spośród transakcji sprzedaży nieruchomości, dla określenia warto-

ści rynkowej prawa własności działek gruntu, do porównań przyjąłem 5 najbardziej podobnych 

transakcji zrealizowanych w miejscowościach przedstawionych w tabeli.  
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L.p.
Położenie 

nieruchomości
Rep. / Uwagi Data_trans

Cena_trans    

[zł]

Powierzchnia   

[ha]

Wielkosc_dzi

ałki
Ksztalt Topografia Lokalizacja Komunikacja

Zagospodaro

wanie

Cena jedn.  

[zł/ha]

Cena 

jedn.aktualiz.  

[zł/ha]

BP 1 Bachlaw a 328/17 1 lut 17 5 400,00 0,4161 m db bdb zla db brak 12 977,65 31 348,51

BP 2 Średnia_W 925/18 9 mar 18 40 000,00 0,8507 sr dt db dt dt dt 47 020,10 72 006,23 Cmax

BP 3 Średnia_W 766/18 1 mar 18 3 000,00 0,2834 m db db dt dt dt 10 585,74 16 397,65 Cmin

BP 4 Hoczew 1183/18 5 mar 18 12 000,00 0,5704 sr db bdb dt db db 21 037,87 32 402,79

BP 5 Średnia_W 1030/18 19 mar 18 3 000,00 0,1655 m dt db dt db dt 18 126,89 27 359,69

Baza nieruchomości, na podstawie której dokonano wyceny

 
 

40,78% 31,17% 6,51% 5,18% 15,47% 0,89%

Wielkosc_działki Ksztalt Topografia Lokalizacja Komunikacja Zagospodarowanie

bd bdb bdb bdb bdb db

d db db db db dt

sr dt dt dt dt brak

m zly zla zla brak 0

bm 0 0 0 0 0

Zestawienie cech rynkowych i ocen oraz wag

 
 

DZIAŁKI ROLNE  

 

Cechy rynkowe nieruchomości wraz z opisem ocen cech  

L.p Cechy rynkowe Ocena cechy Opis oceny cechy rynkowej 

1 Wielkość działki 

duża-d powyżej 5 ha  

średnia-sr od 0,5 do 5 ha 

mała-m od  0,1 do 0,5 ha 

bardzo mała-bm poniżej 0,1 ha 

2 Kształt  

bdb zwarty foremny  

db foremny kształt 

dt kształt niekorzystny 

zły kształt nieregularny 

3 Topografia 

bdb teren płaski 

db teren pochyły 

dt teren zróżnicowany 

zła teren silnie zróżnicowany 

4 Lokalizacja 

bdb do 500 m od głównego punktu miejscowości 

db od 500 do 1000 m od  głównego punktu miejscowości 

dt 
od 1000 do 3000 m od głównego punktu miejscowo-

ści 

zła powyżej 3000 m od głównego punktu miejscowości 

5 Komunikacja 

bdb bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej 

db 
dostęp do drogi publicznej utwardzonej drogą grun-

tową 

dt 
utrudniony dostęp do drogi publicznej drogą grun-

tową 

brak brak dostępu do drogi 

6 Zagospodarowanie 

bdb systematyczne zabiegi agrotechniczne 

db częściowe zabiegi agrotechniczne  

dt tylko wykaszanie 

brak brak zabiegów agrotechnicznych 

7 
Użytki  

przeważające 

R rola 

L łąki 

Ps pastwiska 

Lz zakrzaczenia i zadrzewienia 

Ls las 
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1 lut 25 mar 16 maj 7 lip 28 sie 19 paź 10 gru 31 sty

lata:  2017/2018

Liniowy trend roczny - średnia metod: MNK; SzCz; CP

Trend = 80,48±31,39 [%/rok]     R2 = 84,42 [%]     σ = 55,79 [%]

Średnia 3 met. Ceny_transakcyjne  
 

L.p. Parametr Wartość

1 Liniowy trend roczny metodą najmniejszych kwadratów  (MNK) 80,85%

2 Liniowy trend roczny metodą szeregów czasowych (SzCz) 80,26%

3 Liniowy trend roczny metodą ceteris paribus (CP) 80,33%

4 Liniowy trend roczny - średnia metod: MNK; SzCz; CP 80,48%

5 Roczny liniowy trend ustalony przez Rzeczoznawcę

6 Data wyceny (aktualizacji trendem) 5 lis 18

7 Aktualizacja trendem rocznym [%/rok]: Średnia 3 met. 80,48%

8 Max cena jednostkowa aktualizowana - Cmax   [zł/ha] 72 006,23

9 Min cena jednostkowa aktualizowana - Cmin   [zł/ha] 16 397,65

10 Jednostkowa cena średnia aktualizowana Cśr   [zł/ha] 35 902,97

11 Przedział cenowy - ΔC    [zł/ha] 55 608,58

12 Poziom istotności α 25,0%

Parametry trendu rocznego transakcji rynkowych

 
 

Cśr=35902,97
M=31348,51

D=30135,8

0

1

2

3

4

5

6

-42155 -22155 -2155 17845 37845 57845 77845 97845 117845 137845

Wykres skumulowany rozkładu empirycznego i normalnego

N(Cśr=35902,97 σ=21153,52); rozkład empir. asymetrycznie prawostronny
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L.p Parametr Wartość

1 Minimalna jedn.cena aktualizowana Cmin 16 397,65

2 Maksymalna jedn. cena aktualizowana Cmax 72 006,23

3 ΔC cen jednostkowych aktualizowanych 55 608,58

4 Średnia jedn. cena aktualizowana Cśr (μ) 35 902,97

5 Mediana jedn.cen aktualizowanych M 31 348,51

6 Dominanta jedn. cen aktualizowanych D 30 135,80

7 Odchylenie standardowe jedn.cen aktualizowanych σ 21 153,52

8 Skośność As [% ] 171,13%

9 Współ. asymetrii dominanty AsD=[(μ-D)/σ]    [% ] 27,26%

10 Współ. asymetrii mediany AsM=[(μ-M)/σ]    [% ] 21,53%

11 Współczynnik Pearsona dla jedn.cen aktualizowanych 0,126

12 Wspólczynnik dyspersji jedn.cen aktualizowanych 58,92%

13 Liczba przedziałów klasowych 3

14 Rozpiętość przedziału klasowego 27 804,30

Parametry wykresu skumulowanego

 
 

L.p Nieruchomości
Nieruch. 

szacowana

Nieruch. 

podobna_1

Nieruch. 

podobna_2

Nieruch. 

podobna_3

Nieruch. 

podobna_4

Nieruch. 

podobna_5

------ 1 2 3 4 5

------ 1 lut 17 9 mar 18 1 mar 18 5 mar 18 19 mar 18

------ 5 400,0 40 000,0 3 000,0 12 000,0 3 000,0

#N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!

Terka Bachlawa Średnia_W Średnia_W Hoczew Średnia_W 

do szacowania 31 348,51 72 006,23 16 397,65 32 402,79 27 359,69

1 Wielkosc_działki m m sr m sr m

2 Ksztalt db db dt db db dt

3 Topografia db bdb db db bdb db

4 Lokalizacja dt zla dt dt dt dt

5 Komunikacja dt db dt dt db db

6 Zagospodarow anie brak brak dt dt db dt

Cena jedn. aktualizowana   [zł/ha]

Porównanie ocen cech rynkowych (atrybutów) nieruchomości szacowanej i nieruchomości do 

bezpośrednich porównań

Nr nieruchomości w bazie

Data transakcji

Wartość nieruchomości   [zł]

Adres / położenie

Położenie nieruchomości
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Wyniki szacowania metodą porównywania parami

1 2 3 4 5

31 348,51 72 006,23 16 397,65 32 402,79 27 359,69

L.p Cechy rynkowe

Udział cechy w 

ΔC [%]            

(waga cechy)  

Zakres 

kwotowy  

[zł/m2]

1 Wielkosc_działki 40,78% 22 677,18 0,00 -5 669,30 0,00 -5 669,30 0,00

2 Ksztalt 31,17% 17 333,19 0,00 5 777,73 0,00 0,00 5 777,73

3 Topografia 6,51% 3 620,12 -1 206,71 0,00 0,00 -1 206,71 0,00

4 Lokalizacja 5,18% 2 880,52 960,17 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Komunikacja 15,47% 8 602,65 -2 867,55 0,00 0,00 -2 867,55 -2 867,55

6 Zagospodarow anie 0,89% 494,92 0,00 -247,46 -247,46 -494,92 -247,46

100,00% 55 608,58 -3 114,09 -139,03 -247,46 -10 238,48 2 662,72

28 234,42 71 867,20 16 150,19 22 164,31 30 022,41

Średnia arytmetyczna cen skorygowanych = wynik szacowania    [zł/ha]

Powierzchnia nieruchomości szacowanej    [ha]

Wartość nieruchomości przed zaokrągleniem    [zł]

Wartość nieruchomości (zaokrąg. do  1 )    [zł]

Nr nieruchomości z bazy do porównania

Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/ha]

Sumy:

Ceny skorygowane o sumę poprawek Cw'=Cp+Σ popr    [zł/ha]

Kwotowe poprawki korygujace ceny nieruchomości   [zł/m2]

33 687,71

0,4378

14 748,48

14 748,00
 

 

Przyjąłem wartość rynkową działki nr 117/2: 14748,00 zł 

 

Oszacowana wartość rynkowa działek rolnych, znajduje potwierdzenie w cenach transakcyjnych 

dla nieruchomości gruntowych rolnych, realizowanych na badanym rynku, uwzględnia ponadto 

różnice występujące między poszczególnymi nieruchomościami porównawczymi. Określona 

wartość jednostkowa powierzchni działki, mieści się w przedziale jednostkowych cen minimal-

nych i maksymalnych uzyskiwanych w obrocie działkami rolnymi. 

 

10. Klauzule i zastrzeżenia 

 

 Niniejszy operat sporządzony został zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodo-

wymi rzeczoznawców majątkowych wg stanu cen na dzień wyceny. 

 Operat szacunkowy służy wyłącznie do celu określonego w operacie. 

 Operat nie może być publikowany w całości lub części bez zgody autora. 

 Określona wartość nie zawiera podatku VAT. 

 Integralną częścią operatu stanowią następujące załączniki: 

 Dokumentacja fotograficzna. 

 Skrócony wypis ze skorowidza działek. 

 Kopia mapy ewidencyjnej. 

 Elektroniczny odpis z ksiąg wieczystych KS1E/00034416/3. 
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Dokumentacja fotograficzna 
 

Na stronie tytułowej fragment działki – widok od strony północno-wschodniej.  

 

 

 
 

Działka nr 117/2 – widok od strony północnej 

 

 

 

 
 


